Notulen (extra ingelaste) MR vergadering
Datum:
Plaats:
Tijd:

Dinsdag 15 december 2020
Microsoft Teams
20.00 – 20.45 uur

Voorzitter:
Notulist:

Niek Janssen
Niek Janssen

Aanwezig:

Anja Jansen, Mariëlle Cuppen, Laura van den Broek, Thomas Koolen,
Geert Dinghs, Rob van den Hurk, Niek Janssen
-

Afwezig:

1. Opening
- Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Thuisonderwijs
- De ervaringen uit de eerste lockdown zijn meegenomen bij de totstandkoming van de
aanpak voor deze tweede periode van thuisonderwijs.
- De vakantie begint voor leerlingen op woensdag 16 december. Er wordt deze week geen
thuisonderwijs meer verzorgd. De leerkrachten gebruiken de tijd om het thuisonderwijs
na de vakantie voor te bereiden.
- Het thuisonderwijs start vanaf maandag 4 januari. De ouders worden per brief hierover
geïnformeerd. De MR heeft deze brief inmiddels gelezen.
- De MR vraagt nog aandacht voor het aanbod van twee uur per dag. Er wordt extra aanbod
beschikbaar gesteld voor leerlingen die dat wensen.
- De MR van Het Talent stemt in met de gemaakte afspraken/de aanpak.
3. Noodopvang
- Het Talent verzorgt bij aanvang de noodopvang voor (1) leerlingen van ouders met een
vitaal beroep en (2) leerlingen met een niet-veilige thuissituatie. Aanvullend wordt
bekeken of ‘kwetsbare leerlingen’ (lees: leerlingen met een risico op een leerachterstand)
ook opgevangen kunnen worden.
- Ouders dienen zich te melden bij school in het geval ze gebruik willen maken van de
noodopvang. Dit is reeds gecommuniceerd.
- Er zullen dagelijks twee leerkrachten aanwezig zijn om de leerlingen op te vangen.
- De MR van Het Talent stemt in met de gemaakte afspraken/de aanpak.
4. Rondvraag
- Anja Jansen vraagt nog aandacht voor de geluiden die zij opvangt dat enkele gezinnen
voor langere tijd naar het buitenland gaan. Dit kan consequenties hebben voor het
thuisonderwijs alsmede een eventuele periode van quarantaine bij terugkeer.
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